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   الرحيما الرمحنبسم 
    احلمد اهللا رب العاملني والصالة والسالم عىل خاتم النبيني وعىل آله وصحبه   

ًيام كثريالوسلم تس ً.  

  عد،  أما ب  
  البن بطة العكـربي»اإلبانة الكربى«من كتاب قاة تمنفهذه سلسلة حلقات       

  . )هـ٣٨٧(

نة ُّ من أصول كتب أهل السُّلة، وهو يعدَّ املسندة املطو الكتبوهذا الكتاب من     
 .نة واالعتقادُّ يف أبواب الساجلامعةو

 .)هـ١٤٣٦( عام كبريين يف جملدين يقه ونرشهحق بتَّ عيل تعاىل اهللاَّ   وقد من  

 إن شاء -   متتابعة وإخراجه يف حلقاتلقد استخرت اهللا تعاىل يف االنتقاء منه  و  
 .نة واألثرُّ بني أهل الس ويسهل نرشه وتداوله، به الفائدةّمُ لتع-اهللا 

 .ً وأن جيعله خالصا لوجهه،ذلك بعميل واهللا أسأل أن ينفع      

، وأمحده عىل توفيقه وهدايته، وأسأله الثبات عىل واآلخرةواحلمد هللا يف األوىل           
 . وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم،دينه وسنة نبيه 

  كتبه                          
                                                     أبو عبدا 

 عادل بن عبدا آل محدان                                                      
                              com.gmail@adelalhmdan  

mailto:adelalhmdan@gmail.com
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١٢باب 

  ☺    

 الليثي واقد أيب  ،فمررنـا، ٍنـنيُح َلَبـِق ☺ اهللا رسول مع خرجنا: قال 
، ٍأنواط ذات للكفار كام، أنواط ذات هذه لنا اجعل ،اهللا رسول أي: فقلت، درةِّبالس

 اهللا«: ☺ النبـي فقال، حوهلا فونُعكَوي، ٍبسدرة سالحهم )١( نوطونَي الكفار وكان
: األعـراف[ M    2  1     0  /3      4L   :ملوسـى إرسائيـل بنـو قـال كام هذا ،أكرب

 . )٢( »قبلكم من الذين ننَس تركبون إنكم ،]١٣٨

 هريرة أيب  ،مـمُاأل بأخـذ متـيُأ َّذنُلتأخـ«: ☺ اهللا رسـول قـال: قال 
  .»ٍبذراع اًوذراع، ٍبشرب اًشرب قبلها والقرون

  ؟ والروم فارس فعلت اـكم ،اهللا رسول يا: قيل

 . )٣( »أولئك َّإال ُلناسا ِنَوم«: ☺ اهللا رسول قال

 حذيفة  ِربِّالـش وحـذو، ذةُبالق ذةُالق ذوَح إرسائيل بني ننَس َّنُكبَرتل: قال 
  .ةَُّماأل هذه من رجل فعله وكذا كذا إرسائيل بني من رجل فعل لو حتى، ربِّبالش

  .وخنازير ردةِق إرسائيل بني يف كان قد: رجل له فقال

 .وخنازير قردة فيها سيكون ةَُّماأل وهذه: قال

 اليامن بن حذيفة  ،مـا وآخـر، اخلشوع دينكم من دونِتفق ما أول: قال 

                                         
   ). ٣/١١٦٥ (»صحاحال«. علقون فيها أسلحتهمُ ي:  أي) ١(
 .  حديث حسن صحيح: وقال): ٢١٨٠(، والرتمذي )٢١٨٩٧(   رواه أمحد )٢(
 ).٨٣٠٨(   رواه أمحد )٣(



   
    

٣ 

 عروة اإلسالم نقضنُولي، ضَّيُح َّوهن النساء ّنيِّصلُولي، الةَّالص دينكم من دونِتفق
 ال، بالقـذة القـذة وحذو، بالنعل النعل حذو قبلكم كان من طريق نُولرتكب، عروة

  .بكم خطأـُي وال، طريقهم خطئونـت

-)  

 النـاس أمـور أن لعلـم وأهلـه اإلسالم يف اليوم النظر أمعن ًعاقال ًرجال أن فلو
 مـا وعـىل، وقيرص رسىِك ةنَُّس وعىل ،وطريقتهم الكتابني أهل ننَس عىل كلها متيض
 أمورهم سائر يف وهم َّإال منهم نٌفِص وما الناس من طبقة فام، اجلاهلية عليه كانت

 الكتـابني أهـل يفعـل فـيام مـضاهون ☺ الرسول ةنَُّوس، اإلسالم لرشائع خمالفون
 مـن هبا َالذ ومن، وحاشيتها وأهلها لطنةَّالس إىل برصه رصف فإن، قبلهم واجلاهلية
 هلمأفعـا يف لـه ونـصبوا، به أمروا مما ِّبالضد فيهم كله األمر وجد وعامهلم حكامهم

، والـسوقة التجـار من بعدهم الناس سائر يف وكذلك، ولباسهم مِّوزهي وأحكامهم
 اءـوالعلم ،اءَّرُوالق والفقراء ،جراءُواأل ،اعنُّّوالص ،اعّرُّالز من وطالبيها الدنيا وأبناء

 . اهللا عصمه من َّإال

 ويف ،واألفـراح املـصائب مـن أخربتك كام األمر وجدت ذلك يف رتَّفك ومتى
ــز ــاس يَّال ــة ،واللب ــة واآلني ــساكن ،واألبني ــدام وامل ــب ،واخل ــوالئم واملراك  وال

 خـالف فيجـري ذلـك وكل، واملشارب واملآكل ،والفرش واملجالس ،واألعراس
 بـاع مـن وكـذلك، املؤمنون إليه دبُون، املسلمون به مرُأ مما ِّدِّبالض نةُّوالس الكتاب

 . وزارع وزرع واستأجر ،واقتنى وملك ،واشرتى

 أن َّأحـب ومـن، هاَمِدَعـ  :النـاس مـع هـذا وقتنـا يف لدينه المةَّالس طلب منف
 ،وأعـداؤه ،اؤهـخـصم َرُوكثـ ؛فقـدها  :نةُّوالـس الكتاب حكم عىل معيشة يلتمس

 .ستعانُمـال اهللا .فيها ومبغضوه ،خالفوهـوم

 موحـشة قفرةُم خالية احلقِّ فطرقات، الزمان هذا يف الدين يف المةَّالس تعذر ّأشد فام
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 ؤهـاّالِأد دِقُوف، وأعالمها )١(صواياها وهتدمت، هاُّحماج واندفنت ،سالكوها مِدُع قد
 النـاس فَّتتخطـ وسـبلها فجاجها عىل واجلن اإلنس شياطني وقفت قد، اُداهتُوه

ُوهي األمر هذا يعرف فليس .ستعانُامل اهللا .عنها  ،العلـم بـهَّأد قـد، يزُمم عاقل ٌرجل َّإال هُّمَ
 .باإليامن صدره هللا ورشح

 رسُب بن عبداهللا سألت: قال، حبيّالر ريُمخ بن يزيد  -  النبي صاحب ☺ 
 مـا القبـور من واِرشُن لو!  اهللا سبحان: قال  ؟قبلنا كان من حال من حالنا كيف: -

 .ونُّصلُت اًقيام جيدوكم أن َّإال عرفوكم

 أنس عن، ثابت  ،اهللا رسول عهد عىل أعرفه كنت ٍيشء من ما: قال ☺ 
  .ثابتة هذه شهادتكم أرى أين َّإال، اًنكرُم له أصبحت قد َّإال

 ! زة، فالصالة ؟مح أبا يا: فقيل: قال

 .ُقد فعل فيها ما رأيتم: قال

 مالك بن أنس عىل دخلت: الزهري  مـا: قلـت، يبكـي وهو بدمشق 
 .عتِّيُض وقد ؛الةَّالص هذه َّإال عليه اكنَّ مما اًشيئ أعرُف ما: قال  ؟ بكيكُي

 الدرداء أبو دخل: قالت الدرداء ِّمُأ  أغضبك؟ ما: له قلت، غضبان وهو  

 .اًمجيع ونُّصلُي أهنم َّإال ☺ ٍحممد ِأمر من فيهم أعرف ما واهللا: قال

 عباس ابن  البيت هبذا ُلَّيتمث كان أنه: 

 ُفِعرَت َنتُك التي ِارَّبالد ُارَّالد وال    عهدهتم الذين ِبالناس ُالناس فام          

 
 بـن عبـداهللا ☺ اهللا رسـول أصـحاب قول - وإياكم اهللا رمحنا - إخواين يا هذا

  .ذكرت ممن أكثر تركت ومن ، عباس وابن، الدرداء وأيب، مالك بن وأنس، ٍرسُب
                                         

ٌاألعالم من احلجارة، الواحدة صوة: وىُّالص  ) ١( َّ     ). ٣/١١٦٥ (»صحاحال« .ُ
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 وهـو ،أهله مع له ٍعيش ُّوأي !؟ الزمان هذا يف املؤمن حال كيف شعري ليت فيا
 صـنوف مـن واملرض للعلة وأهله هو هَّأعد وما منزله ويف عنده لعاين ًعليال َعاد لو

 لـه جيـوز ال مـا اجلاهلية وأهل والروم للفرس واملضاهاة، ننُّالس خالفةـوم ،البدع
  .املرىض عيادة معه

 َدِهَشـ إن وكذلك، ٍمسلم ٍرجل إمالك َدِهَش إن وكذلك، جنازة َدِهَش إن وكذلك
 كربـهُوي نكـرهُي مـا مواطنـالـ هذه يف عاين َّاحلج ُيريد خرج إن وكذلك، وليمة له

  .هّويغم مسلمنيـال ويف نفسه يف ؤهوويس

، مقابح صارت قد املسلمني وحماسن، بواطل صارت قد ِّاحلق ِبطالَم كانت فإذا
  ! ؟ذكرها عن نطوي التي األمور يف أفعاهلم تكون نأ عسى فامذا

 ذلـك يف َّوأقـل، ينِّالـد يف املـسلمني مـصائب أعظم ما، راجعون إليه وإنا هللا إنا
 .رينِّفكُمـال

 جامعها يف بالبرصة ِالعلم أهل من ٌشيخ: 

                    

 

 

 العلـامء ومـات ء،والنجـا المةَّلـسا طـرق وانغلقـت، ُالـبالء إخـواين يـا َالنـاس َّ  عم
   .)١( الدواء هئيرب ليس ًداء الناس وصار، مناءُاأل َدِقُوف ،صحاءُّوالن

                                         
 أي  -  علما:  قال) هـ١٨١(بإسناده عند عبد اهللا بن املبارك ) ٩٧ (»البدع« يف روى ابن وضاح )   ١(

 نـشكو اهللا فـإىل ،راجعون إليه وإنا هللا فإنا ،نةُّالس عىل اهللا لقي مسلم ِّلكل ٌكرامة اليوم املوت أن -أخي 
 مـن ةُّماأل هبذه َّلَح ما عظيم نشكو اهللا وإىل ،البدع وظهور ،ِاألعوان ةَّلِوق ،خواناإل وذهاب ،وحشتنا

 . دعِالب هورُوظ ،نةُّالس وأهل العلامء ِذهاب
                =    : ، قال فيها رسالة إىل عباد بن عباد ) هـ١٦١(   وكتب سفيان الثوري 
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 .دادَّوالس صمةِوالع ،شادَّللر التوفيق اهللا نسأل

 الدرداء أبو  :اليـوم دهَّتفق ثم، هَّوأمه اإلسالم علمَي كان، ًرجال أن لو 
 .اًشيئ منه عرف ما

 

 

 

 

 
 

                                         
 ، بعد ماأ

 ،ًاشيئ اهللا من عنك يغنوا مل الناس اتقيت نإو الناس، كفاك  اهللا اتقيت نفإ ،اهللا بتقوى وصيكُأ ينإف    
 هلـم حيـّق مـا إلـيهم يِّوتؤد ،زمانك هلأ هبا تصحب ًالالِخ فيه لك صُفأ اًكتاب ليكإ اكتب نأ سألت
 بـل قليل، به ناملقيمو اليوم فيه الناظرون جسيم، ٍمرأ عن سألت وقد ،لك الذي  اهللا وتسأل ،عليك

  ؟ ذلك يستطاع وكيف ،ٍحدأ مكان علمأ ال
  .الغريق بدعاء دعا من َّالإ هِّرش من ينجو وال ل،والباط احلق ليشتبه نهأ الزمان، هذا كدر وقد  

  .حكيم عني فيه ّتقر ال ٌزمان الناس عىل يأيت نأ يوشك: يقال وكان ؟ هكذا ٍحدأ مكان تعلم فهل
 مـراء،ُاأل واحـذر ، اهللا بكتـاب واسـتأنس ،بنفـسك واشـتغل ،زلـةُالع والزم  اهللا بتقوى فعليك

 اهللا محدت منك َلِبُق نإف ٍرفق يف ٍبخري تأمر نأ استطعت نإف ،منهم ووالدن ،واملساكني ،بالفقراء وعليك
، حممـد صـحابأ نأ وبلغنـي .. ًشـغال فيهـا لـك فان ،نفسك عىل قبلتأ عليك َّدُر نإو  كـانوا 

 ،علـم ةَّقلـ عىل دركناأ حني بنا فكيف لنا، ليس ما العلم من هلم وكان ،الزمان هذا يدركوا أن ذونَّيتعو
 مربـاأل وعليـك، النـاس مـن وفـساد ،الزمـان مـن كدر مع ،ِاخلري عىل عوانأ ةِّوقل ،صرب ةِّوقل ،وبرص

  ...النـاس الطةُخم ةَّوقل ،بالعزلة وعليك ،مخول زمان هذا نإف ،باخلمول وعليك ،به والتمسك ،ولاأل
 ).١/٨٧( البن أيب حاتم »جلرح والتعديلا«.    إلخ

 ).١٢٦ص  (»يف عقائد ورسائل أهل السنة واألثراجلامع «وقد نقلتها بتاممها يف كتاب 


